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Functiebeschrijving 
 

Context 
De Onderwijsgroep Amersfoort omvat een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en 
speciaal voorgezet onderwijs onder één bestuur.  Binnen de onderwijsgroep zijn verschillende 
onderwijskundige sectoren te onderscheiden nl. (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs, 
VMBO, Havo, VWO en Gymnasium. 
  
De werkzaamheden worden verricht in één van deze scholen. In de gebouwen verblijven dagelijks 
leerlingen, docenten en overige personeelsleden. De senior toezichthouder werkt onder aansturing 
van een lid van de schoolleiding en in samenwerking met de conciërges. 

 

De senior toezichthouder houdt toezicht op leerlingen en is belast met de veiligheid en netheid in en 
rondom het gebouw.  
 

 
Werkzaamheden 
1.   Zorgt voor handhaving van orde, veiligheid en netheid in en om rondom de school door: 

- het houden van toezicht tijdens schooluren; 
- het ingrijpen bij conflicterend gedrag van leerlingen bij het niet naleven va de 

gedragsregels en het opleggen van sancties; 
- het ingrijpen bij conflicten tussen leerlingen; 
- het signaleren van problemen en nemen van maatregelen daarop; 
- het informeren van de afdelingsleider over ongewenst gedrag van leerlingen; 
- het toezien op de naleving/uitvoering van de opgelegde sancties; 
- het assisteren bij en toezicht houden tijdens buitenlesactivteiten (bijv. sportdagen, 

klassenfeesten); 
- het verlenen van hulp bij calamiteiten, waaronder EHBO en BHV; 
- kan toezicht overnemen bij plotselinge lesuitval; 
- kan toezicht houden op leerlingen buiten de klas; 
- het mede zorgdragen voor het schoonhouden van het buiten- en binnenterrein; 
- het houden van toezicht op fietsenstalling / netjes houden; 
- het signaleren van onveilige situaties in en om het schoolgebouw; 
- Het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid van vluchtwegen; 
- het weren van onbevoegden van binnen- en buitenterrein van de school. 
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- het onderhouden van contacten met de wijkagent en buurtbewoners; 
- het houden van veiligheidsacties/controles in en om de school (bijv. kluisjescontrole); 
- Het bij de eerste opvang uitzoeken van de reden van de komst en volgens bestaande 

procedures/protocol afhandelen.  
 

2.  Verricht ondersteunende diensten door: 
- Het flexibel inzetbaar zijn bij conciërgewerkzaamheden binnen de school; 
- het signaleren van aangebrachte vernielingen / te repareren zaken; 
- het signaleren van reparaties die ten goede komen aan de veiligheid binnen en buiten de 

school; 
- het surveilleren tijdens proefwerken; 
- het geven van voorlichting aan nieuwe leerlingen inzake veiligheid en schoolregels; 
- het verzorgen van de inrichting en voorraad van de EHBO-kamer 
- het zorgdragen van de gevonden voorwerpen. 

 
 

Kader, bevoegdheden &verantwoordelijkheden 
 De senior toezichthouder legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende 

over de uitvoering van de werkzaamheden op basis van de naleving van regels en afspraken; 

 de senior toezichthouder verricht werkzaamheden binnen de gemaakte werkafspraken, regels 
en voorschriften; 

 de senior toezichthouder neemt beslissingen bij het toezichthouden op leerlingen en het 
houden van ruggespraak met mentoren, afdelingsleiders en schoolleiding naar aanleiding van 
conflicterend gedrag van leerlingen, bij het toezicht houden van leerlingen, bij het verlenen 
van EHBO,  bij calamiteiten in en om de school en het zorgdragen voor veiligheid, orde en 
netheid op het terrein. 

 

Kennis en vaardigheden 
 Kennis van veiligheidsvoorschriften van de school; 

 Kennis van de binnen de school overeengekomen pedagogische principes; 

 inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling; 

 vaardigheid in het bewust reageren op gedrag van leerlingen en het hierover kunnen 
rapporteren; 

 vaardigheid in het snel inspelen en handelen in verschillende situaties; 

 vaardigheden in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters; 

 vaardigheid in het optreden bij verstoring; 

 vaardigheid in het gebruik  van moderne communicatiemiddelen (computer, telefoon enz.); 
 

Contacten 
 Met leerlingen over de ordelijke gang van zaken op het schoolterrein en hen zonodig te 

corrigeren; 

 met conciërges om werkzaamheden te bespreken; 

 met de veiligheidscoördinator over het signaleren van veiligheidsaspecten in en om de school; 

 met mentoren en coördinatoren over gedrag van leerlingen om informatie te verstrekken; 

 met ouders/verzorgers om hen te informeren over voorvallen op school en over verloren 
geraakte spullen; 

 met bewoners in de omgeving van de school, wijkagent en andere scholen om informatie te 
verkrijgen over het gedrag van de leerlingen buiten het schoolterrein.  

 


